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بحث وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس الهيئة العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة
السمكية الكويتية محمد اجلبري مع وزير الزراعة
وزي��ر البيئة األردن��ي املهندس إبراهيم الشحاحده
أوج���ه ال��ت��ع��اون املشترك وس��ب��ل تطوير التبادل
االستثماري والتجاري وتصدير املنتجات الزراعية
والعمل على حتقيق األمن والغذائي للبلدين.
وقالت هيئة الزراعة في بيان صحفي أمس الثالثاء
إن اجلبري أشاد خالل اللقاء بالعالقات التاريخية
واملميزة بني الكويت واألردن والتي حتظى برعاية
كرمية من قيادتي البلدين الشقيقني.
وذك���رت أن��ه أش��اد بحجم التطور ال��ذي يشهده
القطاع الزراعي في األردن مثمنا استمرار الشراكة
بني البلدين .

د .حامد العازمي مستقبالً السفير األمريكي

 81ألف طالب وطالبة في «الثانوية» دشنوا عامهم اجلديد

السلطان« :التربية» حترص على توفير سبل الراحة
وتهيئة البيئة التعليمية أمام الطالب

قالت وزارة التربية الكويتية إن
مدارس املرحلة الثانوية استقبلت
أمس الثالثاء  81491طالبا وطالبة
ف��ي أول أي���ام انتظامهم بالعام
الدراسي اجلديد ()-2020 2019
ليبلغ بذلك إجمالي عدد الطالب في
مختلف املراحل التعليمية 414474
طالبا وطالبة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي
أن الوكيل املساعد لقطاع التعليم
العام أسامة السلطان قام بجولة
ت��ف��ق��دي��ة ع��ل��ى ع���دد م���ن م���دارس
منطقة م��ب��ارك الكبير التعليمية
شملت مدرسة (حفصة املتوسطة
ب���ن���ات) و(س��ب��ي��ك��ة ال��ع��ن��ج��ري
االبتدائية بنات) و(روض��ة املرح)
وذل��ك لإلطالع على سير العملية
التعليمية.
ونقل البيان عن السلطان قوله إن
وزارة التربية تولي االستعدادات
للعام ال��دراس��ي اجل��دي��د أول��وي��ة
قصوى وحترص عبر فرقها املعنية
على متابعة التجهيزات في جميع
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اجلبري ناقش ووزير الزراعة
األردني أوجه التعاون املشترك

وزي � � � � � � ��ر ال � �ت � ��رب � �ي � ��ة
ب � �ح� ��ث م � ��ع ال �س �ف �ي ��ر
األميركي سبل تعزيز
ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ت ��رب ��وي
استقبل وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
ال��دك��ت��ور ح��ام��د ال��ع��ازم��ي أم��س ال��ث�لاث��اء سفير
الواليات املتحدة األمريكية لدى البالد لورانس
سيلفرمان وبحثا سبل تعزيز أط��ر التعاون
امل��ش��ت��رك ب�ين البلدين ف��ي امل��ج��االت التربوية
والتعليمية.

alwasat.com.kw

املدارس مبختلف املراحل التعليمية
مبا يسهم في توفير سبل الراحة
وتهيئة البيئة التعليمية أم��ام
الطالب.
وش��دد على أهمية التواجد في
امليدان التربوي للتأكد من جهوزية
ك��ل م��راف��ق امل����دارس خل��ل��ق بيئة
مدرسية جاذبة ومريحة للطالب.
كما نقل البيان عن مديرة مدرسة
(ال��راب��ي��ة الثانوية ب��ن��ات) حنان
اجلديع قولها إن فريقا من إدارة
املدرسة شمل املعلمات واإلداري��ات
عمل على وضع خطة عامة للصيانة
والتجهيزات املقررة ملبنى املدرسة
فضال عن إعداد الفصول الدراسية.
وأفادت اجلديع بأن الفريق قام
مبتابعة عملية الصيانة اخلاصة
بأجهزة التكييف ودورات املياه
ومصارف الشرب وتنظيف الفصول
وال��س��اح��ات املدرسية والتخلص
من التالف فضال عن تشكيل جلنة
خ��اص��ة لتوزيع الكتب املدرسية
ومتابعة النواقص فيها إن وجد.

يذكر أن  87111طالبا وطالبة في
مرحلة ري���اض األط��ف��ال والصف
األول االبتدائي مبختلف املناطق
التعليمية دش��ن��وا األح���د املاضي
العام الدراسي اجلديد تالهم طالب
املرحلة املتوسطة.
وتضمنت اس��ت��ع��دادات وزارة
ال��ت��رب��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام استقطاب
ج��م��ي��ع ال��ع��ن��اص��ر ال��وط��ن��ي��ة من
مخرجات كليات إع��داد املعلم في
مختلف التخصصات وأك��ث��ر من
 700معلم من ذوي الكفاء في حني
عقدت دورات تدريبية لللمعلمني
اجل��دد إلكسابهم أساسيات العمل
اإلداري وكيفية التعامل مع الطلبة
وطرق التدريس واملنهج والوسائل
التدريسية والتعليمية.
وش��ه��د ه���ذا ال��ع��ام اف��ت��ت��اح 20
مدرسة جديدة مت تشغليها وتوفير
مستلزماتها امل��ادي��ة والبشرية
بنجاح بواقع  4ري��اض أطفال و6
م���دارس للمرحلة االب��ت��دائ��ي��ة و3
للمتوسطة و 7للثانوية.

وكيل «التربية» أسامة السلطان خالل جولته في بعض مدارس منطقة مبارك الكبير

كرمت طلبة قائمة العميد الشرفية

«الصحة العامة» نظمت لقاء ين تنويريني ملستجدي البكالوريوس واملاجستير

محمد اجلبري

اللجنة العليا أكملت استعداداتها للقطار االنتخابي
في مختلف املواقع اجلامعية

العجمي :االنتخابات
الطالبية صوت الطالب
للتعبير عن اختياره

ذك��ر العميد املساعد لشئون
الطلبة ورئ��ي��س اللجنة العليا
النتخابات اجلمعيات العلمية
بجامعة الكويت د.ثقل العجمي
أن عمادة شئون الطلبة مستعدة
بشكل كامل للقطار االنتخابي
الذي سينطلق قريبا في مختلف
املواقع اجلامعية “الشدادية -
اخلالدية  -الشويخ  -اجلابرية
 كيفان”من خ��ل�ال جميعاللجان املختصة لتنظيم وإدارة
االنتخابات الطالبية بشكل متميز
م��ن خ�لال وض��ع أف��ك��ار وخطط
جديدة ،مؤكدا أن عمادة شئون
الطلبة حت��رص دائما على عمل
كافة الترتيبات الالزمة استعدادا ً
لالنتخابات الطالبية في كليات
جامعة الكويت من خالل وضع
اخل��ط��ط وال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا قبل
االنتخابات بوقت كافي.
وأوضح العجمي بأن تشكيل
اللجان االنتخابية جاء برئاسته
وعضوية كل من :عبدالله املطيري
رئيساً للجنة امليدانية ،ونورة
الغنام للجنة اإلعالمية ،وأبرار
ال��ش��راح اللجنة املالية ،ودالل
مقصيد اللجنة اإلداري���ة وخالد
الياقوت جلنة األمن والسالمة.
وب�ين ب��أن اللجنة استعدت
لوضع برنامج عملها وتطبيقه
بشكل ك��ام��ل م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام
اجل��ام��ع��ي ،حيث ب���دأت اللجنة
امل��ي��دان��ي��ة ف��ي اخ��ت��ي��ار اللجان
العاملة م��ن أص��ح��اب الكفاءة
واخل���ب���رة ف��ي إدارة العملية
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،وك���ذل���ك أم��اك��ن
االقتراع والفرز ،كما تقوم أيضا

د.ثقل العجمي

اللجنة اإلعالمية بوضع خططها
اإلعالمية وشحذ الهمم لإلقبال
على عملية التصويت من خالل
حملة إعالمية حتت شعار “شارك
بصنع قرارك”.
وق��ال د.العجمي إن اللجنة
العليا تختص ب��اإلش��راف على
االنتخابات ومتابعة حسن سير
انتخابات اجلمعيات العلمية
للعام اجلامعي 2019/2020
ولها كافة الصالحيات في اتخاذ
القرارات واإلجراءات ذات الصلة
وفق اللوائح اجلامعية والقواعد
املقررة في هذا الشأن ،مبينا أن
اللجان ب��دأت فعليا ف��ي عملها،
وأض���اف د.العجمي ب��أن طلبة
جامعة الكويت والقوائم الطالبية
على ق��در كبير م��ن املسؤولية،
داع��ي��ا إي��اه��م إل��ى ال��ت��ع��اون مع
ال��ل��ج��ان امل��ع��ن��ي��ة حل��س��ن سير
العملية االنتخابية واخلروج بها
بكل جناح.

«إحياء التراث اإلسالمي»
تنظم غد ًا محاضرة «ما يلحق
املبتدع من آثام» في العمرية
د .أحمد الشطي متحدثا ً

تنظم جلنة الدعوة واإلرش��اد مبنطقة العمرية التابعة جلمعية
إحياء التراث اإلسالمي ضمن نشاطها األسبوعي محاضرة بعنوان “ما
يلحق املبتدع من آثام ولوازم” ،لفضيلة الشيخ رائد احلزميي  ،وذلك
مساء يوم غد األربعاء ،بعد صالة العشاء مباشرة بديوانية اللجنة
مبنطقة العمرية قطعة  3مقابل صالة أفراح العمرية.
ودع��ت اجلمعية اجلمهور الكرمي حلضور فعاليات احملاضرات
والدروس التي تقيمها ،األمر الذي يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه
ودنياه.
واجلدير بالذكر أن جلنة الدعوة واإلرش��اد في منطقة العمرية
تتولى مسئولية نشر الكلمة الطيبة في املجتمع ،والتصدي باحلكمة
واملوعظة احلسنة لعوامل االن��ح��راف العقائدي واألخ�لاق��ي التي
تستهدف قيم ومثل املجتمع ،والسعي إلص�لاح ال��ف��رد واملجتمع
وتوجيهه لطريق االستقامة ،كذلك تقوم بدعوة اجلاليات الغير مسلمة
لإلسالم ،وذلك من خالل توزيع إصدارات إرشادية ،وعقد احملاضرات
والندوات ،باإلضافة لعقد الدورات الشرعية والعلمية ،وإقامة حلقات
لتحفيظ القرآن الكرمي.

د.هاري فاينيو يكرم إحدى الطالبات

ال � �ش � �ـ � �ـ � �ـ � �ط � �ـ � �ـ � �ـ � ��ي :وزارة ال � �ص � �ح � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ة ف ��ي
ح� � � ��اج� � � ��ة م� � � ��اس� � � ��ة إل � � � � � ��ى خ � � ��ري � � �ج � � ��ي ال � �ك � �ل � �ي� ��ة
ف��اي �ن �ي��و :ح��ري �ص��ون ع �ل��ى ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م لطلبتنا
نظمت كلية الصحة العامة مبركز
العلوم الطبية ف��ي جامعة الكويت
لقائني تنويريني لطلبة الدفعة الثانية
لبرنامجي املاجستير ف��ي “اإلدارة
وال��س��ي��اس��ة الصحية”و “الصحة
البيئية واملهنية” ،و الدفعة الثالثة
ل��ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��وس ال��ص��ح��ة و
دراسات املجتمع على مدى يومني.
وش��ه��د ال��ل��ق��اء ال��ت��ن��وي��ري لطلبة
ال��ب��ك��ال��وري��وس ت��ك��رمي طلبة قائمة
العميد الشرفية للعام األك��ادمي��ي
 2019/2018و ه������م :جل�ين
العبداجلليل ،دان��ة ال��ع��ن��زي ،أنفال
ال��دي��ح��ان��ي ،زه����راء ال��س��م��رة ،ش��دن
ال��ش��م��ري ،ل��ول��وة الظفيري ،وهيبة
جالل ،العنود اخلس.
وأشار عميد الكلية أ.د.هاري فاينيو
إلى أن تكرمي هذه الكوكبة املتميزة من
طلبة الدفعة األولى والثانية بحضور
زم�لاءه��م املستجدين واملستمرين
ميثل دافعاً قوياً للحفاظ على تفوقهم
األك��ادمي��ي  ،و حافزا ً قوياً لزمالئهم
ليلتحقوا بقائمة املتفوقني.
من جهة أخ��رى ذك��ر د.فاينيو أنه
يوماً بعد ي��وم يتبني للجميع أهمية
مجال الصحة العامة وتخصصاته
املختلفة ف��ي ظ��ل ازدي����اد األم���راض
املزمنة غير املعدية مثل أمراض القلب
والشرايني والسكر والسمنة وغيرها،
والتي من شأنها أن متثل خطرا ً بالغاً
على األجيال احلالية واملقبلة.

و ب�ين أن كلية ال��ص��ح��ة العامة
حريصة على جودة التعليم لطلبتها
نظرا للمهام والتحديات الشاقة التي
بانتظارهم مثل رف��ع ج��ودة احلياة
و حماية و تعزيز صحة املجتمع و
غيرها.

محددات الصحة العامة

من جهته قال مدير منطقة األحمدي
الصحية د.أحمد الشطي إن خريجي
الصحة العامة يعدون أساس أي نظام
صحي ،لذا فإن هناك حاجة ماسة إليهم
مدلال في حديثه للحضور أنه متنى أن
كاف من متخصصي
يكون هناك عدد ٍ
الصحة العامة عندما تولى مسؤولية
منطقة األحمدي الصحية نظرا ً لدورهم
امل��ه��م وال��ف��ع��ال ف��ي ال��وق��اي��ة و رسم
اخلطط والسياسات الصحية ،مما
يشير إلى ضمان مستقبلهم املهني.
وش���دد أن خ��ري��ج كلية الصحة
العامة اليجب أن يكتفي باحلضور و
االنصراف ،بل مهنيا ً مبادرا ً من الدرجة
األول��ى يقوم بخطوات استباقية بدالً
من اتخاذ ردود الفعل جتاه أي طارئ
أو كارثة صحية.
وفيما يخص الوضع الصحي بدولة
الكويت بصورة عامة ،كشف د.الشطي
أن ارتفاع معدالت األعمار في الكويت
ال يعود إلى الرعاية الصحية فحسب ،
بل محددات الصحة العامة التي تشمل
عوامل كثيرة منها ج��ودة املياه على

لقطة جماعية لطالبات قائمة العميد الشرفية

سبيل املثال .ودع��ا طلبة الكلية إلى
االفتخار بتخصصهم و مجالهم حيث
أنهم سيمهدون الطريق ملجتمع صحي،
موضحا ً أن املسؤولية تقع على عاتقهم
في بناء السمعة األكادميية املرموقة
والتي ستظهر نتائجها في السنوات
املقبلة.
وأوض��ح د.الشطي ردا ً على سؤال
حول املستقبل الوظيفي ،أنه بإمكان
خريجي كلية الصحة العامة االلتحاق
بأماكن عديدة مثل املنظمات الدولية
املختصة ب��ه��ذا اجل��ان��ب إض��اف��ة إلى
القطاع النفطي والصناعي  ،ناهيك عن
املؤسسات العلمية والبحثية ،مؤكدا
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه على ح��اج��ة وزارة
الصحة املاسة لهذا التخصص.

مهارات مختلفة

وفيما يخص اجلانب ال��دراس��ي و
بي العميد املساعد للشئون
األكادميي  ،نّ
األكادميية د.جوزيف لوجننكر الفرق

بني التخصصات الطبية و الصحة
العامة  ،حيث ضرب مثاال في مرض
السكري الذي يحاول األطباء احلد من
املضاعفات السيئة مثل أمراض العني
والكلى و النوبات القلبية وغيرها،
فيما يقوم يبحث املختص بالصحة
العامة باألسباب املؤدية باإلصابة
بهذا املرض و من ثم العمل للحيلولة
لتقليل معدالت اإلصابة بهذا املرض.
وأض���اف د.لوجننكر أن ال��دراس��ة
بكلية الصحة العامة ليست حفظ و
تلقني معلومات  ،بل اكتساب مهارات
التخطيط وال��ت��واص��ل م��ع اجلمهور
وجمع البيانات وحتليلها و تقييم
احتياجات املجتمع الصحي و إدارة
املنشآت الصحية مبختلف أنواعها و
غيرها من املهارات التي ال تعد مهنية
فحسب بل مهارات حياتية مفيدة على
املستوى الشخصي أيضا ً.
هذا و تناولت القائم بأعمال رئيس
مكتب التوجيه واإلرش���اد م.باسمة

اخلرقاوي املواضيع املتعلقة باجلدول
الدراسي واللوائح الدراسية وغيرها
من األمور بهذا اجلانب.

برنامج املاجستير

من جانب آخر أوضح العميد املساعد
لألبحاث والدراسات العليا أ.د.مروان
الشربتي خالل اللقاء التنويري الذي
أقيم لطلبة الدفعة الثانية في برنامج
املاجستير بتخصص السياسة و
اإلدارة الصحية  ،و تخصص الصحة
البيئية و املهنية أن البرنامج يالقي
اقباال و اهتماما ليس من قبل أصحاب
التخصصات الطبية ب��ل و غيرها ،
األم��ر ال��ذي ي��دل على ارت��ف��اع الوعي
و اإلح��س��اس بأهمية مجال الصحة
العامة و دوره احل��ي��وي خاصة مع
احلاجة املاسة لألخصائيني احملترفني
في هذا املجال من أجل زي��ادة فعالية
النظام الصحي ،و حتسني وتعزيز
الصحة املهنية.

